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Kwalifikowalni beneficjenci w polskiej części Programu
Partner wiodący/partner mikroprojektu/ wnioskodawca muszą należeć do jednej z niżej
wymienionych kategorii instytucji, tj. być:
a) instytucją państwową (rządową), regionalną lub lokalną (samorządową) lub stowarzyszeniem
takich instytucji, lub
b) instytucją ustanowioną zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadającą charakteru przemysłowego lub
handlowego oraz posiadającą osobowość prawną oraz finansowaną w głównej części przez państwo,
instytucje regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd
podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą,
z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne
lub inne organy zarządzane prawem publicznym, lub
c) organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną.
W przypadku instytucji mieszczących się w kategorii a) dopuszczalne są podmioty:
> posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
> nieposiadające osobowości prawnej1:
- którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i
która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt;
- w imieniu których jednostka nadrzędna będzie wnioskowała o dofinansowanie (wraz z
określeniem, który podmiot będzie realizował projekt).
Poniższa tabela przedstawia główne typy partnerów kwalifikowalnych w ramach poszczególnych Osi
Priorytetowych, nie jest jednak katalogiem zamkniętym.
Główne typy beneficjentów

1

2

1.

Jednostki samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli (województwa,
powiaty, gminy) (JST)2 oraz ich związki i
stowarzyszenia

2.

Jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną

Podstawowe akty prawne
regulujące funkcjonowanie
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym
Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2013.595 j.t. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa
(Dz.U.2013.596 j.t. z późn. zm.).
m.in. Ustawa z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U.2011.45.236 j.t. z późn. zm.).

Oś
Priorytetowa
(OP)

OP2
OP4

OP2
OP4

Dotyczy zarówno partnerów wiodących, jak i partnerów mikroprojektu/wnioskodawców.

Także jednostki organizacyjne JST powołane w celu realizacji określonych zadań, działające w ramach osobowości prawnej JST na
podstawie właściwych upoważnień i/lub pełnomocnictw
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3.

Organy administracji rządowej, w tym np.
Prokuratura, Policja, Straż Pożarna, Straż
Graniczna, służby celne, centra
zarządzania kryzysowego.

Ochotnicza Straż Pożarna
4.

Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

5.

Państwowe Ratownictwo Medyczne

6.

Podmioty lecznicze niebędące
przedsiębiorcami3

7.

Regionalne zarządy gospodarki wodnej

8.

Spółki wodne

9.

Przewoźnik kolejowy i zarządca
infrastruktury kolejowej

10.

Parki narodowe i krajobrazowe /
podmioty zarządzające obszarami
chronionymi

3

m.in. Ustawa z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie (Dz.U.2015.525
j.t. z późn. zm.)
m.in. Ustawa z dnia 18 stycznia
1996r. o kulturze fizycznej
(Dz.U.2007.226.1675 -j.t. z
późn. zm.),
Ustawa z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
(Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.2001.79.855 -j.t. z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 8 września 2006r.
o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz.U.2013.757 j.t.
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2015.618 j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz.U.2015.469
j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz.U.2015.469
j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r.
o finansowaniu infrastruktury
transportu lądowego
(Dz.U.2005.267.2251),
Ustawa z dnia 28 marca 2003r.
o transporcie kolejowym
(Dz.U.2013.1594 j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2013.627 j.t. z późn. zm.)

OP2
OP4

OP4

OP4

OP4
OP4
OP4

OP4

OP2
OP4

Z uwagi na ukierunkowanie Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i rodzaj przedsięwzięć, które podlegają wsparciu podmioty
lecznicze niebędące przedsiębiorcami są uprawnione do ubiegania się o wsparcie tylko w ramach 1 i 4 osi priorytetowej
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11.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe i jego jednostki organizacyjne

12.

Jednostki naukowe (tj. podstawowe
jednostki organizacyjne szkół wyższych
lub wyższych szkół zawodowych w
rozumieniu statutów tych szkół, jednostki
naukowe Polskiej Akademii Nauk,
instytuty badawcze, międzynarodowe
instytuty naukowe utworzone na
podstawie odrębnych przepisów
działające na terytorium RP, , Polska
Akademia Umiejętności, inne jednostki
posiadające osobowość prawną i siedzibę
w Polsce niebędące przedsiębiorcami)
Podmioty działające na rzecz nauki,
konsorcjum naukowe, sieć naukowa.

13.

Szkoły wyższe

14.

Organy prowadzące szkoły i placówki

15.

Instytucje kultury

16.

Instytucje kościelne

17.

Polskie Radio i Telewizja Polska oddziały
regionalne

Ustawa z dnia 28 września
1991r. o lasach (Dz.U.2014.1153
j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 kwietnia
2010r. o zasadach finansowania
nauki (Dz.U.2014.1620 j.t. z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych
(Dz.U.2010.96.618 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005r.
Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2012.572 j.t.)
Ustawa z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty
(Dz.U.2004.256.2572 j.t. z późn.
zm.)
m.in. Ustawa z dnia 25
października 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej
(Dz.U.2012.406 j.t.)
m.in. Ustawa z dnia 17 maja
1989r. o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.2013.1169 j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. o
gwarancjach wolności sumienia
i wyznania (Dz.U.2005.231.1965
j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992r.
o radiofonii i telewizji
(Dz.U.2011.43.226 j.t. z późn.
zm.)

OP2
OP4

OP2
OP4

OP2
OP4
OP2
OP4

OP2
OP4

OP2
OP4

OP2
OP4
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18.

Placówki pomocy społecznej

19.

Fundacje, stowarzyszenia4

20.

Izby Przemysłowo – Handlowe, izby
gospodarcze, izby turystyczne, agencje
rozwoju, inne agencje działające na rzecz
przedsiębiorczości

21

Europejskie Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej

4

Ustawa z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej
(Dz.U.2015.163 j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(Dz.U.2011.127.721 j.t.)
Ustawa z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U.2015.114 j.t.)
Ustawa z dnia z dnia 12 grudnia
2013r. o cudzoziemcach
(Dz.U.2013.1650 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r.
o fundacjach (Dz.U.1991.46.203
j.t. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.2001.79.855 j.t. z późn.
zm.)
m.in. Ustawa z dnia 30 maja
1989r. o izbach gospodarczych.
(Dz.U.2009.84.710 j.t. z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 7 listopada 2008r.
o europejskim ugrupowaniu
współpracy terytorialnej
(Dz.U.2008.218.1390 z późn.
zm.)

OP4

OP2
OP4

OP2
OP4

OP2
OP4

Poza stowarzyszeniami zwykłymi (utworzonych na podstawie rozdziału 6. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U.1991.46.203 j.t. z późn. zm.).

